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1. Kvalitet, pasientsikkerhet og pasientrettigheter 

1.1 Ventetid  
Helse og omsorgsdepartementets krav til Helse Nord RHF er at gjennomsnittlig ventetid 
skal være 65 dager. Helse Nord RHFs krav til helseforetakene er forsterket til at 
gjennomsnittlig ventetid for alle fagområder skal reduseres til under 60 dager. 
    
Hittil i år er gjennomsnittlig ventetid i foretaksgruppen på 76 dager for ordinært avviklede 
pasienter. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år er tilsvarende samme periode i fjor. For august 
2012 er gjennomsnittlig ventetid i foretaksgruppen 82 dager, tilsvarende ventetid som 
samme periode i fjor.  
  
Det er fortsatt lengst ventetid innen somatikk med sine 77 dager i gjennomsnitt ventetid 
hittil i år, mens psykisk helsevern for voksne har hittil i år den korteste ventetiden på 59 
dager. 
  
Gjennomsnittlig ventetid for rettighetspasienter i psykisk helsevern for barn og unge hittil i 
år er på 68 dager.  Ventetid for psykisk helsevern for barn og unge ligger fortsatt vesentlig 
over kravet på 30 dager.  
 
Pr. 2. tertial 2012 har ventetiden gått noe opp sammenlignet med nivået før sommeren. 
Denne økningen skyldes at bemanning og aktiviteten er lavere om sommeren.  
 
Til tross for mange tiltak har ikke helseforetakene redusert ventetiden tilsvarende kravet 
fra Helse- og omsorgsdepartementet og i Helse Nord RHFs oppdragsdokument til 
helseforetakene.    
 
Styret i Helse Nord RHF har innkalt til foretaksmøter, den 22. oktober 2012 i forbindelse 
med kravet til helseforetakene om handlingsplaner for å unngå fristbrudd, jf. styresak 101-
2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012, vedtakets punkt 3. Disse handlingsplanene må forventes 
å bidra generelt til å redusere ventetider. Det vises videre til at Helse Nord RHF har initiert 
et regionalt prosjekt for å redusere fristbrudd. Forventet oppstart er i oktober/november 
2012. Prosjektet forventes å forsterke helseforetakenes innsats i egen regi for å redusere 
ventetider og unngå fristbrudd.   
 
Det vises for øvrig til egen styresak om ventetid og fristbrudd som legges frem i styremøtet, 
den 31. oktober 2012, jf. styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd – konkrete forslag til 
tiltak, oppfølging av styresak 101-2012 (oppfølging av vedtakets punkt 2 i styresak 101-
2012).  
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Figur: Ventetid for alle avviklede pasienter som er avviklet fra venteliste i perioden januar 2011til august 2012 
Kilde: Norsk pasientregister (NPR). 
 

 
Figur: Utvikling i gjennomsnittlig ventetid fordelt på fagområde for perioden januar 2011  
til august 2012. Kilde: Norsk pasientregister (NPR) 
 
 
  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2011 alle avviklede pasienter

2012 alle avviklede pasienter

Krav fra HOD



 
 

5 

1.2 Fristbrudd 
Andel og antall fristbrudd for avviklede pasienter er redusert den siste måneden og er 
under samme periode i fjor. Andel fristbrudd er på 17 % i august 2012 mot 21 % i august 
2011. 
 

 
Figur: Andel fristbrudd for perioden januar 2011til august 2012.  
Kilde: Norsk pasientregister (NPR). 
 
Andel fristbrudd hentet ut fra egne system viser en reduksjon i andel fristbrudd i 
september 2012 og hittil i oktober 2012. Dette kan tyde på at tiltakene iverksatt av 
helseforetakene begynner gir effekter.  
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 Antall fristbrudd i øyeblikket pr. 8. oktober 2012 viste Helse Nords styringsportal følgende 
fordeling på fristbrudd:   

 
Kilde: HN Styringsportal pr. 8.10.12 
 
Helse Nord har et stort antall fristbrudd innen fagområdene psykisk helsevern for voksne, 
fordøyelse, øre-nese-hals og flere som vist i figur over. Helse Nord RHF følger opp 
helseforetakene på blant annet disse fagområdene og søker etter tiltak som skal bidra til at 
disse fristbruddene reduseres.  
 
Det vises for øvrig til etablering av et regionalt prosjekt for å unngå fristbrudd jfr. 
kommentarer i kapitel om ventetid. 
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1.3 Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet  
Global Trigger Tool (GTT undersøkelser)   
Samtlige helseforetak har gjennomført og rapportert inn data fra journalundersøkelsen for 
2011.  
 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) har syv GTT-team, ett i Lofoten, ett i Vesterålen og fem i 
Bodø. De øvrige helseforetakene har ett team pr. helseforetak.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), NLSH og Helgelandssykehuset HF har rutiner 
for å gjennomgå resultatene og lære av dem. 31. oktober 2012 arrangeres det opplæring 
nasjonalt for nye GTT-team, for å styrke arbeidet. NLSH, Helgelandssykehuset HF og UNN 
har meldt at de vil sende personer på opplæringen. 
  
Delta i nasjonal pasientsikkerhetskampanje og rapportere gjennomførte tiltak innen fastsatte 
frister. Som ledd i dette skal pasientsikkerhetskulturmåling gjennomføres, denne har svarfrist 
1.6.2012.  
Helseforetakene deltar på de ulike områdene av Pasientsikkerhetskampanjen. Alle 
helseforetakene har gjennomført Pasientsikkerhetskulturmålingen, NLSH i 2011, UNN, 
Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF i 2012. Oppfølging av resultatene fra 
Pasientsikkerhetskulturmålingen pågår høsten 2012.  
 
Innsatsområdet ’Trygg kirurgi’ er iverksatt i alle helseforetakene. Iverksetting av 
innsatsområdet ’Samstemming av legemiddellister’ er igangsatt. Alle helseforetakene var 
representert på første læringsnettverk i det nye innsatsområdet Hjerneslag.  
 
Helse Nord RHF arrangerer opplæring for veiledere i helseforetakene, som skal bistå 
teamene på iverksetting av nye innsatsområder. NLSH, Helgelandssykehuset HF, UNN og 
Sykehusapotek Nord HF deltar med representanter på opplæringen.  

1.4 Prioritering, tilgjengelighet og brukermedvirkning    
Andel ventetider oppdatert på nettsiden Fritt sykehusvalg 
Sist oppdaterte tall er pr. 1. tertial 2012 og viste en positiv utvikling på denne indikatoren. 
Andelen oppdatert ventetid de siste fire uker var 93 %, mot 89 % 1.tertial 2011.     
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2. Pasientbehandling     

2.1 Aktivitet 
Andel korridorpasienter 

 
Kilde: Helsedirektoratet – nasjonale kvalitetsindikatorer  
 
NPR- tall for andel korridorpasienter for 2. tertial 2012 er ikke kommet. Nedenstående er 
derfor hentet fra HF-enes egne registreringer. 
 
Ved Helgelandssykehuset HF har andel korridorpasienter steget noe i 2. tertial 2012, til 2,7 
%. Utfordringene for helseforetaket er fortsatt ved felles sengepost i Sandnessjøen.  
 
Ved Nordlandssykehuset HF er antall korridorpasienter tilnærmet halvert sammenlignet 
med 1. tertial 2012. Dette har direkte sammenheng med den betydelige reduksjon i antall 
utskrivningsklare pasienter som følge av innføring av Samhandlingsreformen fra og med 1. 
januar 2012. Andelen i 1. tertial 2012 var 2,1 %, og antall pasienter pr. dag var 6,3. For 2. 
tertial 2012 er antall pasienter pr. dag nede i 3,8. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et gjennomsnittlig antall korridorpasienter på 
11,7 pasienter pr. dag sammenliknet med 14 pr. dag 1. tertial 2012. Dette representerer 
mellom 2 og 3 % av pasientene. Enhetene med overbelegg ser at de vanskelig kan redusere 
antall korridorpasienter uten at det går ut over plikten til å gi medisinsk behandling. På 
grunn av medisinske vurderinger og sykdomstilstander, men også faktorer som smittefare 
og kjønn, vurderes det ofte som lite hensiktsmessig å tilby korridorpasienter seng i andre 
avdelinger.  
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Helse Finnmark HF hadde en nedadgående trend i hele 2011 og er nær måltallet i slutten av 
perioden. Tallene for 2. tertial viste 0,6 % for helseforetaket som helhet. Brutt ned på 
sykehus var det 0,9 % for Hammerfest og 0 % for Kirkenes. Bakgrunnen for at Hammerfest 
fortsatt har hatt en del korridorpasienter er ombygging på medisinsk post som derved har 
vært stengt lenge.  

2.2 Områder som skal vektlegges spesielt   
2.2.1 Helhetlige pasientforløp og samhandling   
Samarbeidsavtaler om ledsagertjenester for fødende 
Det foregår forhandlinger i alle helseforetak i gruppen mellom helseforetak og kommuner. 
 
Pasientforløp sykelig overvekt   
Nordlandssykehuset HF behandler pasienter henvist fra alle kommunene.  Kontinuiteten i 
tilbudet i kommunene er imidlertid svært variabelt. Det er små ressurser øremerket denne 
pasientgruppen, enkelte steder ingen. Nordlandssykehuset HF har i samarbeid med 
frisklivssentralene laget en informasjonsperm som skal følge pasienten fra oppstart av 
utredningen ved NLSH og videre i forløpet på frisklivssentralene. Videre har NLSH i 
samarbeid med frisklivssentralen i Bodø og Nordland fylkeskommune planlagt konferansen 
”Overvekt – en felles utfordring” som skal gjennomføres 5. og 6. februar 2013. Tilbud om 
deltakelse går til Nordland, Troms og Finnmark. 
 
Andel epikriser sendt innen 7 dager  

 
Kilde: Helsedirektoratet – nasjonale kvalitetsindikatorer  
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Foretaksgruppen oppfyller fremdeles ikke kravet i styringsindikatoren om 100 % epikriser 
innen syv dager. NLSH hadde en økning innen somatikk fra 64,2 % 2. tertial 2011 til 79,6 % 
2. tertial 2012.  Økningen skyldes omleggingen til direkte epikriser ved utskriving.  UNN har 
også gjort et betydelig forbedringsarbeid.  
 
Helsedirektoratet har revidert indikatoren (april 2012), og det er presisert at prøvesvar og 
lignende kan ettersendes og ikke skal regnes som del av epikrisetiden. Dette har vært en 
viktig detalj og tidligere et problem for helseforetakene for å oppfylle kravet.   
 
Helse Nord RHF vil sørge for å spre erfaringer mellom helseforetakene om gode tiltak, og å 
sikre at siste versjon av indikatoren er kjent og legges til grunn.          
 
Andel kreftpasienter som får behandling innen 20 virkedager   
Det er enda ikke ferdig utviklet en generell indikator for andel pasienter med kreft som får 
behandling innen 20 dager, og det har derfor ikke vært mulig å rapportere på denne.  
 
Andel pasienter med tykktarmkreft får behandling innen 20 virkedager (måltall: 80 %)    

 
Kilde: Helsedirektoratet – nasjonale kvalitetsindikatorer 
  
For 1. tertial 2012 er resultatet for landet som helhet at 57,4 % av pasientene hadde 
behandlingsstart innen 20 virkedager etter henvisning. For Helse Nord RHF sett under ett, 
ble resultatet 50 %. Nordlandssykehuset HF har 71,4 %, UNN har 37 %, 
Helgelandssykehuset HF har 54,5 % og Helse Finnmark HF har 66 % (kun tre pasienter). 
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Dette gode resultatet for Nordlandssykehuset skyldes følgende faktorer: 
1. Det har vært jobbet bevisst for å innføre nasjonale retningslinjer for vurdering og 

behandling av henvisninger til dette fagområdet. 
2. Ansvar for vurdering av henvisninger fra uke til uke er klart fordelt (kun overleger 

vurderer). 
3. Alarmsymptomer og pasientens alder vektlegges ved vurdering. 
4. På gitte indikasjoner fases pasienten inn i et hurtig forløp som innebærer at skopi 

gjennomføres innen 2-3 uker. 
5. Det bes om rask patologivurdering. 
6. Samtidig som at høyprioritert skopi er gjennomført, går det varsel til gastrokirurgisk 

enhet som på den måte kan foreberede evt. oppfølgende henvisning til kirurgisk 
inngrep. 
 

UNN viser de til at det er avvik mellom NPR-uttrekkene og de tall som UNN selv kan 
gjenskape for å kontrollere gyldigheten i uttrekkene. UNN’s egne tall fra DIPS-uttrekk viser 
en andel på 58 %. Deler av forskjellen kan skyldes at noen pasienter starter sitt 
pasientforløp ved annet helseforetak, mens behandlingen utføres ved UNN.  
 
UNN vil arbeide videre med denne problemstillingen for å få samsvar mellom DIPS 
rapporter og NPR uttrekk. 
 
Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager (måltall: 80 %)    

 
Kilde: Helsedirektoratet – nasjonale kvalitetsindikatorer 
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Utredning av lungekreft er ofte mer omfattende og tidkrevende enn for de andre to 
kreftformene som det er utviklet nasjonal kvalitetsindikator for. Landsgjennomsnittet for 
andel pasienter behandlet innen 20 dager er på 38,4 %, mens Helse Nord ligger på 44,2 %. 
Helse Finnmark HF har størst andel pasienter som får behandling innen 20 dager, men det 
er her veldig små tall. UNN ligger på ca 42 %, NLSH på ca 35 % og Helgelandssykehuset HF 
på 50 %. NLSH begrunner den reduserte andelen i manglende kapasitet på legesiden. Det er 
inngått midlertidig vikaravtale med lungespesialist som skal avhjelpe situasjonen noe.  
 
Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager (måltall: 80 %)   

 
Kilde: Helsedirektoratet – nasjonale kvalitetsindikatorer 
 
Det er to brystdiagnostiske sentre i Helse Nord: Nordlandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 1. tertial 2012 fikk 81,5 % av pasientene ved 
Nordlandssykehuset HF behandling innen 20 virkedager etter henvisning, og ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF fikk 62,5 % av pasientene behandling innen 20 
virkedager etter henvisning. Landsgjennomsnittet er på 66,1 % og Helse Nord totalt på 72,4 
%. På denne indikatoren er vi best i landet, men UNN må følge utviklingen tett, da de har en 
del å gå på for at en kan si seg fornøyd med resultatet.  
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2.2.2  Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for 
rusmiddelavhengige 

Aktivitet psykisk helsevern for barn og unge   
 

 
Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for barn og unge januar - august 2012 sammenlignet med samme periode i 
2011. 
 
Den polikliniske aktiviteten er samlet sett gått ned i Helse Nord. Reduksjonen kan sees i 
sammenheng med lang ventetid og mange fristbrudd. Ved vakanser og avvikling av ferie er 
det vanskelig å sette inn vikarer. Dette fører til lavere poliklinisk aktivitet.    
 
Antallet utskrevne pasienter viser også en nedgang i Helse Nord, som ikke er i tråd med 
ønsket utvikling. Samlet i Helse Nord har antall liggedøgn gått ned. 
 
PHBU har i løpet av 2. tertial 2012 endret pasientadministrativt system, fra BUP-data til 
DIPS. Det er derfor noe usikkerhet knyttet til de rapporterte tall. 
  
Helse Nord RHF vil legge frem en sak for styret i november 2012, hvor det skal redegjøres 
for utvikingen inne psykisk helse for barn og unge. I saken vil bl.a. aktivitet, ventetider og 
fristbrudd belyses.     
  
Ved Helse Finnmark HF ligger polikliniske konsultasjoner under plantall, som i hovedsak 
skyldes registrering av data, jf. kommentar om skifte av PAS fra BUP-data til DIPS. 
Tilbakemeldinger er at aktiviteten er høyere enn det som er registrert.  
 
Ved UNN er aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge hittil i år 34 % høyere enn 
på samme tidspunkt 2011. Det er grunn til å tro at det er feilregistreringer i de fem første 
måneder på grunn av overgang fra BUP-data til DIPS. Feilkildene vil rettes opp.   
 
Den samlede aktiviteten ved Nordlandssykehuset HF er redusert i forhold til plantall satt 
for PHBU. DIPS ble tatt i bruk som pasientdatasystem for barne- og ungdomspsykiatrien 
mai i år.  På grunn av denne overgangen er det en del usikkerhet knyttet til tallene for BUP.   
 
Den polikliniske aktiviteten i Helgelandssykehuset HF er redusert i forhold til 2011-nivå og 
ligger bak planlagt nivå.  

  
 
 
  

Psykisk helsevern for barn og unge 2 011 2 012 endring 11-12
Antall polikliniske konsultasjoner 48 976 46 837 -4,4 %

Antall utskrevne pasienter 267 218 -18,4 %

Antall liggedøgn 6 748 6 495 -3,7 %

Antall oppholdsdager 1 111 1 235 11,2 %
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Aktivitet psykisk helsevern for voksne   

 
Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for voksne januar - august 2012 sammenlignet med samme periode i 2011. 
 
Samlet i Helse Nord er det en økning i polikliniske konsultasjoner. Det samme gjelder 
økning i antall utskrevne pasienter. Antall liggedøgn går ned, som betyr at flere pasienter 
får tilbud i døgnenhet, men får kortere behandlingstid. Dette er en ønsket utvikling.  
 
Den polikliniske aktiviteten i Helse Finnmark HF er under plantall. Det skyldes i hovedsak 
bemanningsproblemer VOP Alta. Antall liggedøgn ligger samlet sett over plantall. Det 
arbeides med å endre virksomheten fra døgn til mer poliklinisk virksomhet. Ved UNN viser 
antall pasientkontakter en økning med 8 %, og er i tråd med plantall.  NLSH viser en liten 
nedgang i antall utskrivninger fra sykehusavdelinger (døgn), mens det er en betydelig 
økning i utskrivninger fra DPS-er, som er en ønsket utvikling. Det er en økning i polikliniske 
konsultasjoner ved samtlige DPS-er. Helgelandssykehuset HF viser totalt en redusert 
aktivitet for poliklinikk, men Brønnøysund har en økning mot 2011-nivå. Reduksjonen 
skyldes blant annet vakanser, sykemeldinger og ca 20 % i kategorien ”ikke møtt”. 
  
I Sandnessjøen øker aktiviteten innenfor dagbehandling, hvilket kan forklare noe av 
nedgangen i polikliniske konsultasjoner.  For Mosjøen er fire senger satt av til disposisjon 
for lavterskelinnleggelser og pasienter fra akuttpost NLSH. Disse sengene er det vanskelig å 
planlegge belegg på.  
 
Aktivitet tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige   

 
Tabell: Aktivitet TSB januar-august 2012 sammenlignet med samme periode i 2011  
  
Aktiviteten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ved UNN er totalt sett 
redusert med 34 % sammenlignet med fjoråret. Nedgangen gjelder i hovedsak polikliniske 
konsultasjoner grunnet overføring av LAR-pasienter tilhørende Salten-området til 
Nordlandssykehuset HF på begynnelsen av året. En annen forklaring er at 
registreringspraksisen ble endret i forbindelse med overgangen fra Rusdata til DIPS, og at 
det er oppdaget feilregistrering og underregistrering som følge av dette. Det arbeides med å 
finne feilkildene og rette opp statistikkene. 
 
Den registrerte nedgangen i polikliniske konsultasjoner representerer dermed ingen reell 
nedgang i aktiviteten, sett i forhold til den befolkningen som er igjen i UNN’s 
opptaksområde innen dette fagfeltet. 

Psykisk helsevern for voksne 2 011 2 012 endring 11-12
Antall polikliniske konsultasjoner 72 459 74 676 3,1 %

Antall utskrevne pasienter 4 152 4 234 2,0 %

Antall liggedøgn 74 719 72 146 -3,4 %

Antall oppholdsdager 6 810 4 249 -37,6 %

TSB 2 011 2 012 endring 11-12
Antall utskrevne pasienter 575 601 4,5 %

Antall polikliniske konsultasjoner 9 421 6 938 -26,4 %

Antall liggedøgn 17 613 19 405 10,2 %
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Samlet sett har det ved NLSH vært betydelig økning av aktiviteten innen tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB). Økningen er i hovedsak et resultat av at 
Nordlandssykehuset HF overtok ansvaret for LAR-pasientene tilhørende Salten-området fra 
UNN på begynnelsen av året, samt at Korttidsenhet Rus er oppe i full drift. 
 
Rusavdelingen ved Helgelandssykehuset HF har hatt en liten økning i antall liggedøgn fra 1. 
til 2. tertial, men klarer ikke å oppnå det planlagte antall utskrivninger så langt i 2012. 
Grunnen til dette er at rusavdelingen behandler kompliserte og noe mer tidkrevende saker 
enn utgangspunktet var ved oppstart.  Det har vært en økning i antallet henvisninger, som 
kan forklares med at tilbudet etter hvert er blitt godt kjent og har fått et godt rykte. Dette 
har ført til at man har fått noen få fristbrudd, men fristbrudds pasienter er gitt tilbud ved 
private avtaleinstitusjoner. 
 
Kapasiteten ved Finnmarksklinikken er redusert fra 12 til 10 plasser grunnet brann i en 
boenhet. Planarbeidet for å gjenoppbygge boenheten er igangsatt. Antall liggedøgn ligger ca 
5 % over plantall 2012 og 14 % over samme periode for 2011. Den polikliniske aktiviteten 
har vært lavt så langt i 2012 på grunn av manglende spesialistkompetanse. Det foreligger en 
tilsynsrapport tilknyttet poliklinikken fra juli 2012 som følges opp. Det jobbes med å bygge 
opp et faglig forsvarlig poliklinisk tilbud snarest.  
   
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern barn og unge   
Siste oppdaterte tall er fra 2010 og er rapportert inn tidligere. Norsk pasientregister vil 
komme med oppdaterte tall i slutten av november 2012. 
 
Lovgrunnlag psykisk helsevern voksne  
Siste oppdaterte tall er fra 2010 og er rapportert inn tidligere. Norsk pasientregister vil 
komme med oppdaterte tall i slutten av november 2012. 

2.2.3 Somatisk virksomhet og tilbud til pasienter med kroniske og langvarige 
sykdommer  

Aktivitet somatikk   

 
Tabell: Somatisk aktivitet januar - august 2012 sammenlignet samme periode i 2011 

 
  

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2011 Hittil 2012 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 383 634 393 117 2,5 %
Totalt antall opphold somatikk 85 436 87 457 2,4 %
herav
dagopphold poliklinikk 16 367 17 851 9,1 %
dagopphold innlagte 14 118 13 954 -1,2 %
heldøgnsopphold innlagte 54 951 55 652 1,3 %

Endr sum dag/poliklinikk 
Polikliniske konsultasjoner 298 198 305 660 2,5 % 2,7 %
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Somatisk virksomhet i foretaksgruppen er fortsatt relativt høy, med økning på 2,5 % for alle 
omsorgsnivå. Den somatiske virksomheten ved UNN er omtrent på samme nivå som i 2011 
og i hovedsak i tråd med målsetningen. Den tidligere økningen i aktivitet, og særlig i 
polikliniske konsultasjoner, ser nå ut til å ha stoppet opp. Dette er i tråd med 
helseforetakets planer. 
 
Nordlandssykehuset HF har en ønsket utvikling ved at dagbehandling og poliklinikk har økt 
mer enn heldøgnsopphold, og det jobbes fortsatt med å vri aktiviteten fra døgn til 
dagbehandling. Det jobbes også aktivt med å innføre sammedagskirurgi for en rekke 
fagområder, noe som er forventet å redusere antall liggedøgn betydelig ved helseforetaket. 
 
Helse Finnmark HF har hatt fokus på å redusere ventetider og unngå fristbrudd og har 
derfor økt den polikliniske aktiviteten.  Klinikken har ikke klart å få til en tilstrekkelig 
vridning fra døgn til dagbehandling. Årsaken til at de ikke har klart å redusere heldøgn 
skyldes bl.a. økning i antall akuttinnleggelser, noe økning av innleggelser av pasienter som 
går i dialyse og til kreftbehandling. Ved Helse Finnmark Kirkenes har imidlertid aktiviteten 
gått noe ned, blant annet fordi det har vært færre øyeblikkelig hjelps innleggelser på 
medisinsk avdeling. Det har vært økning innen ØNH, da det har vært gjennomført et 
prosjekt med stabilisering og faglig utvikling for ØNH-legen og i tillegg har klinikken fått på 
plass audiograf.  
 
Helgelandssykehuset HF har økning i aktivitet i forhold til 2011 innenfor alle omsorgsnivå. 
Aktiviteten ligger også over plantall, kun dagkirurgi ligger under plan. Dette fordi plantall til 
øyekirurgi er lagt for høyt.  

 
Andel trombolysebehandling for hjerneinfarktpasienter   

 
Kilde: Helsedirektoratet – nasjonale kvalitetsindikatorer 
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Helseforetakene i Helse Nord er samlet vesentlig under det nasjonale kravet for 
trombolysebehandling. Det er heller ikke i 2. tertial 2012 registrert trombolyser i Helse 
Finnmark HF.   
 
Som rapportert 1. tertial 2012 vil Helse Nord RHF reetablere fagråd for 
hjerneslagbehandling og ta opp problematikken regionalt. Arbeidet med etableringen av 
fagrådet er blitt forsinket, men vil bli gjennomført i løpet av 2012.     
  
 Antall hjerteflimmerablasjoner   
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har ved utgangen av september 2012 gjennomført 
28 hjerteflimmerablasjoner. Det beregnes å være gjennomført 40 hjerteflimmerablasjoner i 
løpet av 2012. Det er 35 pasienter på venteliste.  Kravet UNN har for 2012 er på 120 
hjerteflimmerablasjoner. UNN’s forventede produksjon for 2013 er på 60 ablasjoner. UNN 
begrunner den lave aktiviteten med at ny lab må etableres og flere legeressurser må 
øremerkes fagområdet.  
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3. Økonomisk utvikling og resultatoppnåelse   
For nærmere redegjørelse for kapittel 3 Økonomisk utvikling og resultatoppnåelse vises det 
til styremøtet, den 27.september 2012, styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012. 
For status pr. september 2012 vil dette presenteres i virksomhetsrapport nr. 9 -2012 som 
legges frem i styremøte i Helse Nord RHF, den 31.oktober 2012.  
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4. Personal   

4.1 Bemanning 

 
Tabell: Endring gjennomsnittlig månedsverk hittil i år 2011-2012, 2. tertial 
 
Samlet for Helse Nord har bemanningen økt med gjennomsnittlig 292 månedsverk for 2. 
tertial 2012 sammenlignet med 2. tertial 2011. Vel 85 %, det vil si 250 månedsverk av dette 
er knyttet til fastlønn. 
 
Økning i månedsverk knyttet til fastlønn finner vi i hovedsak blant stillingsgruppene leger, 
sykepleiere, diagnostisk personell og pasientrettede stillinger (eks. terapeuter, pedagoger, 
sosionomer og lignende).  
 
I tilknytning til økte kliniske satsingsområder er administrasjon og ledelse styrket. 
 
Blant helseforetakene som har hatt en vesentlig økning i bemanningen er dette i stor grad 
sammenheng med planlagt økt aktivitet innen rus/psykiatri, ambulansebåter Helgeland, 
HR, kvalitet og andre administrative funksjoner, LAR, dialyse, fag og forskning. Til dels 
skyldes også økningen tilsettinger i vakante stillinger.  
 
Kjøp av vikartjenester via firma har samlet gått noe ned i Helse Nord, der vi sammenligner  
2. tertial 2012 mot 2. tertial 2011. Nedgangen gjelder både for innleie av sykepleiere og 
innleie av leger. 
 
De viktigste årsakene til endring i antall årsverk er: 
• Endring i tellegrunnlaget for spesialsykepleiere utgjør en økning på ca 60 årsverk. 
• Prosjektene FIKS og nytt HR-system utgjør en økning på ca 25 årsverk. 
• Planlegging av byggeprosjekter hos UNN. 
• Omlegging av renholdstjenestene NLSH. 
 
For Helse Finnmark HF noteres det en nedgang sammenlignet med 2. tertial 2011, noe som 
også er planlagt spesielt for ambulansepersonell. 
 

Foretak
Stillingsgruppe Finnmark UNN NLSH Helgeland SN HN IKT RHF + SKDE Totalt
Adm og ledelse -14 45 23 3 -1 3 18 77
Ambulansepersonell -5 -10 4 8 0 0 0 -3
Apotekstillinger 0 0 0 0 1 0 0 0
Diagnostisk personell -1 4 6 2 0 0 0 11
Drifts/teknisk personell -1 -7 20 0 0 0 0 13
Forskning 0 1 0 0 0 0 0 1
Helsefagarbeider/hjelpepleier -6 -10 -12 -4 0 0 0 -31
Leger -4 33 15 4 0 0 0 48
Pasientrettede stillinger 4 -8 47 7 0 1 0 50
Psykologer -5 9 -2 3 0 0 0 4
Sykepleiere -10 92 24 15 1 0 0 122
Totalt -43 150 124 39 1 4 17 292
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 Lønnskostnadene viser et positivt avvik sammenlignet med budsjett for 2. tertial 2012.  

4.1.1 Faste stillinger og deltid  

 
Figur: Antall* faste deltidsansatte for perioden jan 2011 – august 2012  
 
For Sykehusapotek Nord HF, Helse Nord IKT og Helse Nord RHF er det gjennomgående  
10-15 faste deltidsansatte pr. helseforetak. 
 
Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsprosent blant de fastansatte har vært stabil i løpet 
av det siste året i Helse Nord. Samlet er andel deltid ca. 29 % og gjennomsnittlig 
stillingsprosent ca. 89,5 %. Noen mindre variasjoner gjennom året forekommer ved 
foretakene. 
 

 
Tabell: Andel deltid fastansatte september 2012 
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Foretak Andel deltid*
HELGELANDSSYKEHUSET           36,0 %
HELSE FINNMARK                23,4 %
HELSE NORD IKT                4,5 %
HELSE NORD RHF                13,6 %
NORDLANDSSYKEHUSET HF         36,9 %
SYKEHUSAPOTEKET NORD HF       16,3 %
UNN 24,5 %
Totalt 28,7 %
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Tabell: Gjennomsnittlig stillingsandel fastansatte september 2012 
 
* Antall deltidsansatte/andel deltid/gj.snittlig stillingsandel justert for foreldrepermisjon fra 
og med juli 2012. Dette viser forbedret kvalitet i tallene og da nærmere juridisk stillingsandel, 
ref. arbeidskontrakt. 
 
Den gjennomsnittlige stillingsprosenten for fastansatte betraktes som relativt høy, 
nasjonalt sett. 
 
Arbeidet med å redusere andel deltid må ses i et lengre perspektiv, da utfordringsbildet er 
sammensatt av organisatoriske, kulturelle og driftsmessige forhold. Det er også slik at 
arbeidsgivers behov ikke matcher med hva den deltidsansatt er villig til å endre på i sitt 
tilsettingsforhold (eks. mer jobbing i helgene og fleksibilitet i forhold til å jobbe på andre 
enheter enn hvor man er fast ansatt i utgangspunktet).  
 
Ved helseforetakene pågår og planlegges ulike former for tiltak for å redusere andel 
deltid/høyne stillingsandelen: 
- Implementering av nytt lønns- og personalsystemet hvor ønsket/uønsket deltid skal 

registreres. 
- Temaet tas inn i lederopplæringen, hvor ledere blir skolert i deltidsansattes 

fortrinnsrettigheter. Det vil i tillegg bli fokusert på leders oppfølging av ansatte for 
registrering av ønsket/uønsket deltid i det nye systemets selvbetjeningsløsning. 

- Temaet kommuniseres gjennom nyhetsskriv i internaviser. 
- Bruk av stillingsbank, hvor ansatte med fortrinnsrett er registrert, som følges opp ved 

nytilsettinger. 
- Hovedprosedyre for rekruttering impliserer at det skal avklares om det foreligger 

deltidsansatte som har fortrinnsrett og om aktuell ledighet er forenlig med den 
deltidsansattes ønske om økt stillingsandel. Tillitsvalgte involveres i prosessen. 

- Stillinger lyses fortrinnsvis ut som hele stillinger. 
- Etablering av arbeidsgruppe ”Ufrivillig deltid” med mandat å vurdere ulike prosjekter 

det kan søkes midler om for å redusere andel deltid, i samarbeid med tillitsvalgte se på 
muligheten for å høyne stillingsandel, der det er utstrakt bruk av vikarer og vurdere 
andre arbeidstidsordninger.  

- Se på bemanningen av ressursbankene. Registrering av de som har uønsket deltid. 
- Utsending av oversikter fra kartleggingen 2012 til respektive ledere med oppfølging. 

Foretak Jan April Aug

HF HF 89,9 90,2 91,7

UNN 90,2 90,5 91,0

NLSH 85,5 85,9 86,8

HLSH 86,7 87,2 87,3

HN RHF 89,7 90,2 92,6

HN IKT 96,6 96,8 98,1

SAN HF 96,2 96,3 93,8

Til sammen 88,6 89,0 89,6

Gjennomsn. Stillingsandel fast ansatte (%)
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I løpet av høsten 2012 gjennomføres regionalt arbeidsmøte (Workshop) for å utvikle og 
samkjøre tiltak, samt arbeide med handlingsplaner. 

4.2 Sykefravær 

 
Tabell: endring i akkumulert sykefravær 2011-2012, 1. halvår 
 
Samlet har sykefraværet gått ned med 0,4 % for 1. halvår 2012 sammenlignet med 1. halvår 
2011. Positivt er det å notere at dette skyldes langtidsfraværet. 
 
Utvalg av tiltak ved helseforetakene: 
• Mål og tiltak for arbeid med forebygging og reduksjon i sykefravær er innlemmet i 

enhetenes/helseforetakets løpende HMS-arbeid, herunder det løpende arbeid med mål 
og tiltak knyttet til Inkluderende arbeidsliv (IA).  

• HMS-handlingsplanverk hvor tiltakene direkte eller indirekte er ment å påvirke 
fraværsprosenten i riktig retning. 

• Oppfølging fra BHT ved at de nå deltar i alle dialogmøter 
• Faste møter mellom helseforetaket og NAV’s veiledere. 
• HMS-opplæring for ledere og verneombud satt i system og gjennomført i mars/april 

2012. 
• Styrke kompetansen hos ledere for å tilrettelegge for gravide arbeidstakere.  
• Verneombudsdag gjennomført fredag 20. april 2012 for å styrke kompetansen hos 

vernetjenesten i HMS-arbeidet. 

4.3 Lederoppfølging 
I Helse Nord oppleves det stort engasjement i ledelsesutviklingen, både nasjonalt, regionalt 
og ved det enkelte helseforetak. Ledernes samarbeidsarenaer: 
• nasjonale nettverk (direktørsamlinger, topplederprogram og nasjonal plattform for 

ledelse) mellom regionene 
• regionale nettverk helseforetakene imellom (master i helseledelse, regional 

ledersamling og arbeidsseminarer).  
 

Ved det enkelte helseforetak gjennomføres i tillegg lokale tiltak i form av lederprogrammer, 
lederstøtte og Lean-forbedringsprosesser. 

Totalt Over Under Under
Sykefravær 56 dager 56 dager 16 dager

Helgelandssykehuset HF 0,0 % -0,2 % 0,1 % 0,0 %
Nordlandssykehuset HF -0,7 % -0,8 % 0,0 % -0,1 %
UNN HF -0,4 % -0,6 % 0,2 % 0,2 %
Helse Finnmark HF 0,1 % 0,3 % -0,2 % 0,1 %
Sykehusapoteket Nord HF -1,0 % -0,1 % -1,0 % -0,2 %
Helse Nord IKT 0,7 % 0,7 % 0,0 % -0,2 %
Helse Nord RHF -1,4 % -1,7 % 0,3 % 0,3 %
Sum Helse Nord -0,4 % -0,5 % 0,1 % 0,1 %

Endring
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Det er videre fokus på lederstøttesystemer som elektroniske håndbøker for ledere,  
e-læringsprogram, ledelsesinformasjonssystem, arbeidsplansystem og HR-portal. 
 
Helse Nord har normalt seks plasser i nasjonalt topplederprogram som pr. 2012 er besatt, 
hvor deltakere fra alle helseforetakene har vært/er representert.  
 
Siden oppstarten av studieprogrammet Master i Helseledelse ved Universitetet i Nordland 
har Helse Nord hatt tre kull, med 25 studenter i hvert kull. Studieprogrammet evalueres i 
2012 med sikte på igangsetting av nytt kull høsten 2013. 
 
Blant rekrutterte helseforetaks-/klinikk-/avdelingsledere er fire av fem rekruttert internt. 
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5. Risikostyring    
I tråd med årshjulet for risikostyring vedtatt har adm. direktør i Helse Nord RHF satt 
overordnede mål for risikostyring for 2012, jf. styresak 139-2011/6 Risikostyring 2012 i 
foretaksgruppen – overordnede mål. Disse målene er satt ut fra de utfordringene som er 
vurdert å kreve mest oppmerksomhet i 2012. Målene skal danne grunnlaget for 
helseforetakenes risikostyring i 2012 og understøtter føringer i oppdragsdokumentet som 
sendes helseforetakene i starten av 2012. Målene som ble sendt ut til foretaksgruppen for 
2012 inneholder tre hovedmål med to til fire underliggende delmål/kritiske 
suksessfaktorer (KSF).  

5.1 Status i implementeringsarbeidet av risikostyring i Helse Nord 
UNN har nå formelt forankret risikostyringen og implementerer nå risikostyring som en 
integrert del av virksomhetsstyringen i helseforetaket. De har bygget opp god kompetanse 
på området, og alle klinikker og sentre har i dag medarbeidere som er kurset i metodikken. 
Metoden skal forankres i dialogavtalen mellom adm. direktør og den enkelte leder i 
direktørens ledergruppe. Risikostyring skal implementeres som en del av oppfølging av 
dialogavtalene med klinikkene. Risikostyring er i dag inkludert i budsjettprosessene og ved 
ledelsens gjennomgang  
 
Linjelederne bes utøve risikostyring som en integrert del av ledelses- og styringssystemet 
og rapportere på dette i dialogmøtene i 2013. Metodikken skal også innarbeides som en 
naturlig del av lederopplæringen i UNN, inklusive foretakstillitsvalgte. 
 
Universitetssykehuset Nord Norge HF har ikke rapportert i henhold til årshjulet i 
retningslinjene for risikostyring pr. 2. tertial 2012.  
 
Nordlandssykehuset HF har etablert ledelsesprosesser som gjennomgående rutiner fra 
adm. direktør og ned på laveste nivå i organisasjonen. Disse prosessene skal sikre at 
overordnede mål og planer legger føringer for de underordnede områdene, og at en samlet 
ledelse fører kontroll med virksomheten i tråd med krav til internkontroll. Adm. direktør i 
helseforetaket har gjennomført sin gjennomgang med hver enkelt klinikk og de månedlige 
oppfølgingsmøtene med klinikkene er startet opp.  
 
Helseforetaket rapporterer at risikostyring er en del av mål- og resultatstyringen.  Dette er 
et tema på de månedlige oppfølgingsmøtene med klinikkene, samt at risikovurderinger er 
et sentralt element i ledelsens gjennomgang. I Nordlandssykehuset HF blir risikostyring 
benyttet som metodikk i arbeidet med avvikshåndtering og endringskontroll. Prosedyrer og 
retningslinjer er lagt inn i helseforetakets kvalitetssystem, DocMap.   
 
Nordlandssykehuset HF har ikke rapportert i henhold til årshjulet i retningslinjene for 
risikostyring per 2. tertial 2012 på de definerte hovedmålene til Helse Nord for 2012.  
 
Helgelandssykehuset HF gjennomførte ledelsens gjennomgang pr. 1. tertial 2012. Det 
jobbes kontinuerlig med å redusere risikoer, slik at helseforetaket best mulig er i stand til å 
innfri mål.  
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Helseforetaket har i tillegg risikovurdert fire andre mål: Sykefravær skal være under/lik 6,8 
%, operasjonsstrykninger skal være under/lik 5 %, det skal ikke være utskrivingsklare 
pasienter og andel epikriser sendt innen syv dager skal være 100 %. Risiko for ikke å nå 
styringsmålet for 2012 er stor. Dette understøttes i helseforetakets virksomhetsrapporter, 
der blant annet effekter av tiltaksarbeidet har stort fokus. For de øvrige styringsmålene 
vurderes måloppnåelse som middels sannsynlig og med middels konsekvens. Disse 
styringsmålene følges opp spesielt med tanke på måloppnåelse.  
 
Foretaksledelsen i Helse Finnmark HF gjennomførte ledelsens gjennomgang pr. 1. tertial 
2012 og planlegger ny ledelsens gjennomgang i løpet av høsten 2012.  Vurderingen av 
delmålene viser at helseforetaket har vurdert risiko for manglende måloppnåelse til å være 
middels til lav. Helseforetaket jobber med de kritiske suksessfaktorene og tilhørende 
risikofaktorer og har etablert avbøtende tiltak.   
 
Sykehusapotek Nord HF har ikke rapportert i henhold til årshjulet i retningslinjene for 
risikostyring pr. 2. tertial 2012 på de definerte hovedmålene til Helse Nord for 2012. 
Helseforetaket har jobbet med tiltak fra tidligere risikovurderinger, da spesielt innenfor 
kvalitet.  
 
Helse Nord RHF har hatt to møter i ledergruppen knyttet til ledelsens gjennomgang. 
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